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TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Ζ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ 
ρξώζεσλ ησλ εμσηεξηθώλ επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ζηα δηώξνθα θηίξηα δηακνλήο 
πξνζσπηθνύ Μ-621 θαη Μ-633, εληόο ηνπ ηξαησληζκνύ ηνπ ΠΒΚ ζηνλ Παδηλό 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. Οη εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηα θηήξηα, θαζώο έρεη 
παξέιζεη ν πεξηνδηθόο ρξόλνο ζπληήξεζεο θαη ε θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ 
εμσηεξηθά δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

 

2. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 Όιεο νη πεξηγξαθόκελεο ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) εξγαζίεο ζα 
εθηειεζζνύλ κε ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ. Ο θαηαζθεπαζηήο (Αλάδνρνο) ππνρξενύηαη πξηλ από 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη αθνύ κειεηήζεη ηνλ θάθειν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 
(ζρέδηα, ηερληθή πεξηγξαθή, πξνδηαγξαθέο θιπ) λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή ιύζεηο ζε 
ηπρόλ πξνθύπηνληα ηερληθά πξνβιήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ 
όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 7 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ.   

 

3.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Πξνεξγαζίεο- Ηθξηώκαηα 

 Καζαηξέζεηο ζαζξώλ ζθπξνδεκάησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ 

 Απνθαηάζηαζε δηαηνκώλ ζθπξνδέκαηνο 

 Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ 

 Αθαίξεζε παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ 

 Υξσκαηηζκνί επηρξηζκέλσλ θαη κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
 

 
4.  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα, ηα 
αλαγξαθόκελα ζην Σηκνιόγην ηεο κειέηεο θαη ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ηε 
πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο 
Δπίβιεςεο θαη γεληθά ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο θαηά ηνλ 
ρξόλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξώζεσλ ή δηνξζώζεσλ πξνεγνύκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή 
νδεγηώλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρύνπλ θαη ηα θάησζη πξόηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηώλ, 
εθ' όζνλ δελ αλαηξνύληαη από ηα αλαγξαθόκελα ζηε Μειέηε : 

 
 ΔΛΟΣ ΣΠ  σο θάησζη πίλαθαο : 

 

 
5. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

 α. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθώλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθό, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθό (CEN, 
EN, CENELEC, ED) ή Δζληθό (ΔΛΟΣ) πξόηππν ή (όπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ 
αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξόηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ 
νξγαληζκνύ (ISO,) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. (Φ.Δ.Κ. 1914/Β΄/2012 ΚΤΑ 
6690/290/15-6-2012 «Πξντόληα Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ζπκκόξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκόξθσζεο 
«CE» ). 

α/α ΔΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-02-01-01-00 Κακαριςμόσ εκχζρςωςθ και κατεδαφίςεισ ςτθ ηώνθ εκτζλεςθσ 

των εργαςιών 

1501-07-14-01-00 Όροι και απαιτιςεισ υγείασ -αςφάλειασ και προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιών επιδομισ 

1501-01-03-00-00  Ικριώματα 

1501-03-04-05-00 Σφράγιςθ αρμών κτιρίων 

1501-03-10-01-00 Χρωματιςμοί επιφανειών ςκυροδζματοσ 

1501-03-10-02-00 Χρωματιςμοί επιφανειών επιχριςμάτων 

1501-03-10-03-00 Χρωματιςμοί και προςταςία ςιδθρών επιφανειών 

1501-08-05-02-04 Σφράγιςθ αρμών ςκυροδζματοσ 

1501-14-01-02-01 Τοπικι κακαίρεςθ ςκυροδζματοσ με διατιρθςθ του οπλιςμοφ 

1501-14-01-04-00 Αποκατάςταςθ τοπικισ βλάβθσ ςκυροδζματοσ οφειλόμενθσ ςε 

διάβρωςθ 

1501-14-01-07-01 Πλιρωςθ ρωγμών ςκυροδζματοσ 

1501-14-01-09-01 Κακαριςμόσ επιφάνειασ αποκαλυφκζντων χαλφβδινων οπλιςμών 

1501-14-03-02-00 Αποκατάςταςθ ρθγματώςεων τοίχων πλιρωςθσ 

1501-15-01-03-00 Κατεδαφίςεισ καταςκευών με μθχανικά μζςα 

1501-15-04-01-00 Μζτρα υγείασ- αςφάλειασ και απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ κατά τισ κατεδαφίςεισ- κακαιρζςεισ 



   

 β. Ζ επηινγή όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ηεο 
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ από θάζε ζρεηηθή 
παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζην έξγν, ή θαηαζθεπή πιηθώλ, λα ππνβάιιεη γηα 
έγθξηζε δείγκαηα γηα όζα πιηθά είλαη δπλαηόλ, πξσηόηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 
(prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά 
ηθαλνπνηνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ θαηάζεζε όισλ ησλ αλσηέξσ 
πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη 
όηη ζηελ ππνβνιή όισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο εθείλεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ην όηη 
ηθαλνπνηνύλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

 Δηδηθόηεξα, ζα αλαθέξνπλ όλνκα θαηαζθεπαζηή, ρώξα πξνέιεπζεο, κνληέιν 
θαη αξηζκό θαηαιόγνπ, ζηνηρεία θαη ειεθηξηθέο απαηηήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ, δηαζηάζεηο, θαηόςεηο. Σα ππνβαιιόκελα ζρέδηα ζα ζπλνδεύνληαη από ηα 
πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαγξάκκαηα, 
θακπύιεο απόδνζεο, ραξαθηεξηζηηθέο ζηαζεξέο, θηι θαζώο θαη ηπρόλ απνθόκκαηα 
θαηαιόγσλ κε πιεξνθνξηαθό πιηθό. 

 Οη απαηηνύκελνη έιεγρνη θαη ηα έμνδα δεηγκάησλ δεηγκαηνιεςίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο,  βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 
 
6. ΥΔΓΙΑ  
 
 Όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
παξαπάλσ, ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηα ρέδηα θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηνπ Τ.Γ.Δ., πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεώζεσλ ηεο παξνύζαο Δξγνιαβίαο, ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζύλνπζαο 
Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ηα πεξηγξαθόκελα ζην Σηκνιόγην Μειέηεο θαη ηελ 
παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή. Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη 
ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνύ Σηκνινγίνπ 
θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε. 
 
 Σα ζρέδηα, ζύκθσλα κε ηα νπνία ζα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ 
ΠΒΚ-20-01, είλαη ηα εμήο: 

ΟΙΚ– 1 :  Καηόςεηο Ηζνγείνπ - Οξόθνπ - ηέγεο Κηεξίνπ Μ-621 

ΟΙΚ– 2 :  Όςεηο Κηεξίνπ Μ-621 

ΟΙΚ– 3 :  Καηόςεηο Ηζνγείνπ - Οξόθνπ - ηέγεο Κηεξίνπ Μ-633 

ΟΙΚ– 4 :  Όςεηο Κηεξίνπ Μ-633 
 
 
7. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό από ηα δύν θηήξηα 
κεηά από ηνλ έιεγρό ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε θιίκαθα ησλ εξγαζηώλ πνπ 
απαηηνύληαη. 



   

 Γεληθόηεξα ηζρύεη όηη νη ξσγκέο ζε ηνίρνπο πιήξσζεο εκθαλίδνληαη πξηλ από 
ηηο ξσγκέο ζε ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο επεηδή ε αληνρή θαη ε ηθαλόηεηα 
παξακόξθσζεο ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ είλαη κηθξόηεξε από εθείλε ησλ ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη ξσγκέο ζε ηνίρνπο ζίγνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, αιιά 
όρη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα, δελ επεξεάδνπλ δειαδή ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ, 
θαζώο ππεύζπλα γηα απηήλ είλαη ηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπνκέλσο, 
γηα ηπρόλ ξεγκαηώζεηο ζε ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ δύν θηεξίσλ 
απαηηείηαη κεγαιύηεξε πξνζνρή γηα ηελ εμαζθάιηζε απηώλ. 
 

 7.1 Κηήπιο Μ-621 

 

 7.2 Κηήπιο Μ-633 

 

ΔΚΣΔΛΔΗ  

8. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό ηηκνιόγην 
ηνπ έξγνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο ΔΛΟΣ ΣΠ πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε εξγαζία. Οη εξγαζίεο 
ζα εθηειεζηνύλ ζε ζεηξά πνπ ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπίβιεςε θαη 
αλαιόγσο ησλ ηξερνπζώλ θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο. 



   

 8.1 Πποκαηαπηικέρ επγαζίερ 

 Ο Αλάδνρνο, αθνύ εμαζθαιίζεη ην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξνβεί ζηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ηνπ έξγνπ. Απηά ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο Γ ηεο 
πξνδηαγξαθήο 1501-01-03-00-00 [δελ απαηηείηαη ζηαηηθή κειέηε, πιελ όκσο 
απαηηείηαη βεβαίσζε εμέηαζεο ηύπνπ (γηα ηα κεηαιιηθά) θαη βεβαίσζε πιεξόηεηαο θη 
επζηάζεηαο από κεραληθό ηνπ αλαδόρνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο] θαη νη δε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ ίδηα. Σα 
ηθξηώκαηα δελ απνδεκηώλνληαη ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηα νηθεία άξζξα ηηκνινγίνπ.         

 Πξνεξγαζία : Όπνπ απαηηεζεί, ζα θιαδεπηνύλ νη ζάκλνη θαη ηα θαιισπηζηηθά 
θπηά ζην ηζόγεην ησλ θηηξίσλ, ηα νπνία ηπρόλ εκπνδίδνπλ ζηηο κεηέπεηηα εξγαζίεο 
ησλ ρξώζεσλ. Δπίζεο, ζηηο όςεηο ησλ θηηξίσλ ππάξρνπλ εμσηεξηθέο κνλάδεο από 
θιηκαηηζηηθά δηαηξνύκελνπ ηύπνπ. Απηά δελ ζα απνςηισζνύλ, αιιά ζα 
πξνζηαηεπηνύλ κε θαηάιιειν ζθέπαζκα. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί (π.ρ. 
δηαπηζησζεί βιάβε ζην επίρξηζκα πίζσ από ηηο ζπζθεπέο) ηόηε θαη κόλν ηόηε ζα 
απνςηισζνύλ. Δπίζεο ζα γίλεη άξζε ησλ ζηεξίμεσλ ησλ δηαθόξσλ γξακκώλ 
(αζζελή ξεύκαηα) θαη ζσιελίζθσλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ νη ρξώζεηο θη 
επαλαζηήξημε ζε επόκελν ρξόλν.  Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηώλ πξνεξγαζίαο δελ 
απνδεκηώλεηαη ηδηαίηεξα. 

 8.2. Καθαιπέζειρ ζαθπών ζκςποδεμάηων δομικών ζηοισείων 

 Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θνπζθώκαηα θαη 
ξεγκαηώζεηο, ζα ειερζνύλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο, ρεηξσλαθηηθά κε θξνύζεηο από 
ζθπξί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ ηα ζαζξά ηκήκαηα θαη λα εκθαληζζνύλ ηα 
πγηή. Οη εξγαζίεο απηέο  ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-02-
01 θαη ην ηηκνιόγην ηεο κειέηεο (άξζξν ΟΗΚ-3). Καηόπηλ ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη θαη 
ζα κεηαθέξνληαη όια ηα πιηθά θαζαηξέζεσλ ζαζξώλ ζθπξνδεκάησλ πξνο απόξξηςε 
ζε ρώξνπο αδεηνδνηεκέλνπο/επηηξεπόκελνπο από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη απηνί από ην έξγν, ζα ιακβάλνληαη από ηνλ Αλάδνρν 
απνδεηθηηθά ηειηθήο δηάζεζεο απηώλ θαη αθνινύζσο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, 
ώζηε λα δύλαηαη λα επηκεηξεζνύλ νη αληίζηνηρεο πνζόηεηεο ηνπ άξζξνπ. εκεηώλεηαη 
όηη είλαη ππνρξέσζε ηεο Αλαδόρνπ ε δηεξεύλεζε θαη ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ 
απόζεζεο ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί άδεηα 
ησλ Αξκόδησλ Αξρώλ θαη επνκέλσο ζηελ αληίζηνηρε ηηκνιόγεζε πεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη αλ 
εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα απόξξηςεο απηώλ. Ζ θόξησζε θαη ε κεηαθνξά 
απνδεκηώλεηαη ζύκθσλα κε ηα ΟΗΚ-1 θαη ΟΗΚ-2 άξζξα. 

 8.3 Καθαιπέζειρ επισπιζμάηων 

 Όπνπ απαηηείηαη ζηα δύν θηήξηα (ζε ειάρηζηα ζεκεία) ζα γίλεη θαζαίξεζε 
επηρξηζκάησλ εμσηεξηθά όπνπ παξνπζηάδνληαη έληνλεο θαη ππθλέο ξεγκαηώζεηο θαη 
απνζαζξώζεηο. Γηα ηελ θαζαίξεζε ηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-
01 θαη άξζξν ΟΗΚ-5 ηηκνινγίνπ κειέηεο. Καηόπηλ ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη θαη ζα 
κεηαθέξνληαη όια ηα πιηθά θαζαηξέζεσλ επηρξηζκάησλ πξνο απόξξηςε ζε ρώξνπο 
αδεηνδνηεκέλνπο/επηηξεπόκελνπο από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 
θαη αλ βξίζθνληαη απηνί από ην έξγν, ζα ιακβάλνληαη από ηνλ Αλάδνρν απνδεηθηηθά 
ηειηθήο δηάζεζεο απηώλ θαη αθνινύζσο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ώζηε λα 



   

δύλαηαη λα επηκεηξεζνύλ νη αληίζηνηρεο πνζόηεηεο ηνπ άξζξνπ. εκεηώλεηαη όηη είλαη 
ππνρξέσζε ηεο Αλαδόρνπ ε δηεξεύλεζε θαη ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ 
απόζεζεο ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί άδεηα 
ησλ Αξκόδησλ Αξρώλ θαη επνκέλσο ζηελ αληίζηνηρε ηηκνιόγεζε πεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη αλ 
εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα απόξξηςεο απηώλ. Ζ θόξησζε θαη ε κεηαθνξά 
απνδεκηώλεηαη ζύκθσλα κε ηα ΟΗΚ-1 θαη ΟΗΚ-2 άξζξα. 

 8.4 Αθαίπεζη σπωμαηιζμών 

 Θα γίλεη πιήξεο αθαίξεζε ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ από ηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ, κεηά από πιήξε έιεγρν θαη δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ ππνβάζξσλ. Θα γίλεη έιεγρνο ηεο θέξνπζαο 
ηθαλόηεηαο ηνπ παιαηνύ ρξώκαηνο, έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο θαη πξόζθπζεο απηνύ 
κέζσ θαηάιιεισλ δνθηκώλ κε ραξάμεηο, δηαπνηηζκό κε λεξό θ.ιπ., ώζηε λα κελ 
ππάξμεη κειινληηθή αζηνρία ησλ λέσλ ρξσκαηηζκώλ, ε νπνία πνιύ ζπρλά νθείιεηαη 
ζηε κε αλαγλώξηζε θαη κε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παιαηάο πξνο 
επηθάιπςε επηθαλείαο. 

 Ζ αθαίξεζε θαη πιήξεο απνκάθξπλζε ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ ζα γίλεη δη' 
νηνπδήπνηε κεραληθνύ ή ρεηξνλαθηηθνύ κέζνπ, όπσο : ειεθηξηθνύο ηξηβείο, 
"ζβνπξάθη", δηαβξσηηθό πιηθό, ζπάηνπιεο, ακκνβνιή, πδξνβνιή, ζπξκαηόβνπξηζα 
θ.ιπ., κέρξηο απνθαιύςεσο πγηνύο ηειηθήο επηθαλείαο θαη θαζαηξώληαο πιήξσο θαη 
νπνηαδήπνηε ππνζηξώκαηα βάζεο ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκώλ. 

 ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη πιήξεο θαζαξηζκόο ηνπ ππνβάζξνπ, 
ζηαζεξνπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ε πιήξεο εμνκάιπλζή ηνπ κε θαηάιιειν πιηθό 
ζπαηνπιαξίζκαηνο. Δπί πιένλ εάλ ηπρόλ παξνπζηαζηνύλ νπέο ζηα επηρξίζκαηα, 
θαηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξσκαηηζκώλ, απηέο ζα ζθξαγηζζνύλ κε θαηάιιειν 
επηζθεπαζηηθό θνλίακα, ην νπνίν πξηλ από ηελ πήμε ηνπ ιεηαίλεηαη θαηάιιεια, ώζηε 
λα πξνζαξκνζζεί απόιπηα ζηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα. 

 Ζ ηειηθή επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξσκαηηζκώλ θαη ηελ 
πιήξε επεμεξγαζία ηνπ ππνβάζξνπ, όπσο αλσηέξσ πεξηγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα 
είλαη απόιπηα ιεία θαη θαζαξή, ώζηε λα δερζεί ηνπο λένπο ρξσκαηηζκνύο. 

 Καηόπηλ ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη όια ηα πιηθά αθαίξεζεο 
ρξσκαηηζκώλ πξνο απόξξηςε ζε ρώξνπο αδεηνδνηεκέλνπο/επηηξεπόκελνπο από ηηο 
αξκόδηεο Αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη απηνί από ην έξγν, ζα 
ιακβάλνληαη από ηνλ Αλάδνρν απνδεηθηηθά ηειηθήο δηάζεζεο απηώλ θαη αθνινύζσο ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ώζηε λα δύλαηαη λα επηκεηξεζνύλ νη αληίζηνηρεο 
πνζόηεηεο ηνπ άξζξνπ. εκεηώλεηαη όηη είλαη ππνρξέσζε ηεο Αλαδόρνπ ε δηεξεύλεζε 
θαη ν εληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ απόζεζεο ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο, γηα ηηο 
νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί άδεηα ησλ Αξκόδησλ Αξρώλ θαη επνκέλσο ζηελ 
αληίζηνηρε ηηκνιόγεζε πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ 
θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη αλ εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα απόξξηςεο 
απηώλ. 

 Ζ αθαίξεζε ησλ ρξσκαηηζκώλ ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ηνπ θηηξίνπ επίζεο ζα 
γίλεη ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-02 "Καζαξηζκόο 
επηθάλεηαο ηνηρνπνηίαο" ζην άξζξν ΟΗΚ-6 ηνπ  ηηκνινγίνπ κειέηεο 



   

 8.5. Αποκαηάζηαζη διαηομών ζκςποδέμαηορ 

 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ απνζαζξσκέλσλ δηαηνκώλ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ζθνπξηαζκέλνπ νπιηζκνύ, εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο, 
απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ηηκνιόγην (άξζξν 
ΟΗΚ 3) θαη ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ1501-14-01-04-00 θαη 1501-14-01-09-01.  ε πεξίπησζε 
πνπ από ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία δηαπηζησζνύλ εηο βάζνο ξεγκαηώζεηο ηεο 
δηαηνκήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (δνθνύ ή θνιόλαο), ζα γίλνπλ ξεηηλελέζεηο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν ΟΗΚ-4 ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-07-01. 

 8.6 Αποκαηάζηαζη επισπιζμάηων 

 ε όια ηα ηκήκαηα εμσηεξηθώλ ηνηρνπνηηώλ απ' όπνπ εθηειέζηεθε θαζαίξεζε 
ιόγσ ππθλώλ θαη έληνλσλ ξεγκαηώζεσλ - απνζαζξώζεσλ, ζα θαηαζθεπαζζνύλ 
λέα επηρξίζκαηα σο εμήο : 

 α. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο επηθαλείαο, απ' όπνπ ζα έρνπλ θαζαηξεζεί ηα ζαζξά 
θαη ηα θζαξκέλα επηρξίζκαηα, ζεξαπεύνπκε ηηο αηέιεηεο ηνπ ππνβάζξνπ θαη 
ζθξαγίδνπκε όιεο ηηο νπέο πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 
πιήξεο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηόβνπξηζα θαη λεξό ή νπνηνδήπνηε 
άιιν θαηάιιειν κέζν, ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ βαζηθνύ ππνβάζξνπ λα είλαη 
πγηήο θαη επηκειώο θαζαξηζκέλε. 

 β. Ζ πξώηε δηάζηξσζε ηνπ ππνβάζξνπ ζα γίλεη από ηζηκεληνεηδέο 
ζηεγαλσηηθό πιηθό, θαηάιιειν γηα ζεηηθέο θαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο, κε κεγάιεο 
αληνρέο ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 

 γ. Ζ δεύηεξε ζηξώζε (πεηαρηό) ηνπ επηρξίζκαηνο απνθαηάζηαζεο ζα γίλεη 
κε πξνζζήθε βειηησηηθήο νηθνδνκηθήο ξεηίλεο, πνπ λα πξνζδίδεη εμαηξεηηθέο ηηκέο 
εθειθπζκνύ πξόζθπζεο, πςειέο αληνρέο εθειθπζκνύ θάκςεο, λ' απνηξέπεη ηηο 
ξσγκέο ζπξξίθλσζεο, κε θαηαλάισζε ξεηίλεο 125 gr/m2, ζύκθσλα θαη κε ηηο 
ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο ηνπ πιηθνύ. 

 δ. Ζ ηξίηε ηειηθή ζηξώζε ηνπ επηρξίζκαηνο απνθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε 
πξνζζήθε πξόζκηθηνπ κάδεο γηα ζηεγαλνπνίεζε, κε θαηαλάισζε 2% σο πξνο ην 
ζπλδεηηθό πιηθό,. δει. 1 kg αλά 50 kg ηζηκέληνπ, ζύκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνύ. 

 ε. Όια ηα αλσηέξσ ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ζηεγαλνπνηεηηθά επηρξίζκαηα, ππεξθαιύπηνληαο ηελ 
Πξνδηαγξαθή DIN 18550. 

 ζη. Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπλαξκνγή λέσλ θαη παιαηώλ 
επηρξηζκάησλ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηώλ (ζηνθάξηζκα, 
ζπαηνπιάξηζκα, ηξίςηκν θ.ιπ.) ώζηε νη ελώζεηο απηέο λα είλαη ηειείσο αθαλείο. 

 Οη εξγαζίεο ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ επηρξηζκάησλ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζην άξζξν ΟΗΚ-7 ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ζα πξνζαπμεζνύλ 
θαηά ηα λόκηκα ζύκθσλα κε ην άξζξν ΟΗΚ-8 (ύςνο πέξαλ ησλ 4,00 m). 

 



   

 8.7. Υπωμαηιζμοί δι' ακπςλικήρ βαθήρ 

 α. Όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ (ηνίρνη, νπξαλνί καξθηδώλ, 
θνύηεια ζηεζαίσλ, ιακπάδεο θ.ιπ.) ζα ρξσκαηηζζνύλ κε θαηάιιειν αθξπιηθό, 
ζηεγαλνπνηεηηθό θαη πξνζηαηεπηηθό ρξώκα.  

  Σν ρξώκα απηό ζα είλαη δηαιπηό κόλν ζε λεξό, έγρξσκν, ζαηηλέ πθήο, 
αδηάβξνρν (ππεξπιεξώληαο ηελ πξνδηαγξαθή DIN 52617), πδξαηκνπεξαηό (θαηά 
DIN 52615/1), πςειήο αληνρήο ζε θιηκαηνινγηθέο θαηαπνλήζεηο (θαηά DIN 18363), 
πνπ λα απνηξέπεη ηελ απόζεζε θαη πξόζθπζε ξύπσλ ηεο αηκόζθαηξαο ή ρεκηθώλ 
νπζηώλ πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη αλζεθηηθό ζε θαηαπόλεζε πιύζεσο κε ηζρπξή 
ηξηβή (θαηά DIN 53778s), ζε απνρξώζεηο ηεο απνιύηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.  

  Ζ αλσηέξσ βαθή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κία αδηάβξνρε επηθάλεηα πνπ 
λα επηηξέπεη όκσο ηε δηαπλνή δει. λα είλαη πδξαηκνπεξαηή, λα κελ κνπριηάδεη θαη 
λα κελ θξαηάεη ξύπνπο θαη ζθόλε.  

 β. ε όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ λέσλ επηρξηζκάησλ (θαη ζε ηπρόλ ηκήκαηα 
επηθαλεηώλ κε πθηζηάκελα απνιύησο ζηαζεξά ρξώκαηα) θαη κεηά από ηνλ πιήξε 
θαζαξηζκό απηώλ, γίλεηαη κία ζηξώζε πξνεπάιεηςεο από ην ίδην πιηθό ηεο βαθήο, 
αξαησκέλε κε λεξό ζε αλαινγία 1:1, πνπ εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά κε βνύξηζα ή 
πηλέιν θαη όρη κε ξνιό ή πηζηόιη, ώζηε νη επόκελεο ζηξώζεηο ηνπ ρξώκαηνο λα 
"ξηδώζνπλ" ζηνπο πόξνπο ηνπ ζνβά.  

 γ. ε όιεο ηηο επηθάλεηεο απ' όπνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη παιαηνί ρξσκαηηζκνί 
θαη έρεη γίλεη ν πιήξεο θαζαξηζκόο, ην ζπαηνπιάξηζκα θαη ε πιήξεο ιείαλζε ηνπ 
ππνβάζξνπ, εθαξκόδεηαη (ζε πιήξσο θαζαξή ηειηθή επηθάλεηα), εηδηθό πιηθό 
πξνεπάιεηςεο, από θαηάιιειε αθξπιηθή ξεηίλε δηαιπκέλε ζε ιεπηόξξεπζην δηαιύηε 
θαη πιήξσο αλάινγν πξνο ην αθξπιηθό ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό ρξσκαηηζκνύ. Ζ 
εθαξκνγή ηεο πξνεπάιεηςεο απηήο ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε βνύξηζα ή πηλέιν. 

 δ. ηε ζπλέρεηα θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ρξσκαηηζκώλ, 
αθνινπζνύλ ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο επηθάλεηεο (λέσλ θαη παιαηώλ επηρξηζκάησλ) 
δύν (2) ζηξώζεηο αθξπιηθήο βαθήο. Ζ πξώηε ζηξώζε ζα γίλεη κε ξνιό θαη κε 
πξνζζήθε λεξνύ ζε θαη' όγθνλ αλαινγία 5% θαη ε δεύηεξε ζηξώζε ΑΓΗΑΛΤΣΖ, 
εθαξκνδόκελε κε ξνιό. Όιεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ πιηθνύ επηηπγράλνληαη 
από ην ηειεπηαίν ζθέην (αηόθην) ρέξη ηνπ πιηθνύ θαη γη' απηό επηζεκαίλεηαη όηη δελ 
επηηξέπεηαη n αξαίσζε ηνπ.  

 ε. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ αλαθεξόκελσλ ζηηο πξνεγνύκελεο 
ππνπαξαγξάθνπο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ 
πιηθνύ. Ζ πιήξεο πξνεηνηκαζία (θαζαξηζκόο, πξνεπάιεηςε) ησλ επηθαλεηώλ θαη ν 
ρξσκαηηζκόο ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζηα Άξζξα ΟΗΚ-9 θαη ΟΗΚ-10 ηνπ Σηκνινγίνπ 
Μειέηεο.  

 ζη. Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ησλ αλσηέξσ ρξσκαηηζκώλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ιείεο, νκαιέο, ρσξίο πηλειηέο ή θνπζθώκαηα. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην λα δνζεί ζηηο 
επηθάλεηεο απηέο ε πθή αλάγιπθνπ ρξσκαηηζκνύ (ηύπνπ relief), ηόηε ζα πξέπεη ζην 
ελδηάκεζν ρέξη ρξσκαηηζκνύ λα γίλεη κία πξνζζήθε εηδηθήο αθξπιηθήο πάζηαο, θαη 
ζε αλαινγία 1:1 θαη ε δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηελ ηηκή Μνλάδαο 
ησλ άξζξσλ ΟΗΚ-9 θαη ΟΗΚ-10 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο.  



   

 δ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ρξσκαηηζκνύ θαη πξνεπάιεηςεο, πξέπεη 
απαξαίηεηα λα εμαληινύληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα μήξαλζεο ησλ ελδηάκεζσλ 
ζηξώζεσλ.  

 ε. Οη εξγαζίεο ησλ ρξσκαηηζκώλ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζην άξζξν ΟΗΚ-9 ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ζα πξνζαπμεζνύλ θαηά 
ηα λόκηκα ζύκθσλα κε ην άξζξν ΟΗΚ-10 (ύςνο πέξαλ ησλ 5,00 m). 

 ζ. Οη απνρξώζεηο ζηηο νπνίεο ζα ρξσκαηηζηνύλ ηα θηίξηα ζα είλαη επηινγήο 
ηεο Τπεξεζίαο, ώζηε λα ηεξεζεί ε εμσηεξηθή νκνηνκνξθία ησλ θηηξίσλ ηνπ 
ηξαησληζκνύ ηνπ ΠΒΚ.  

 8.8 Δλαιοσπωμαηιζμοί κοινών ζιδηπών επιθανειών 

 Σέινο ζηα θιηκαθνζηάζηα ζα ζπληεξεζνύλ νη ρξσκαηηζκνί ησλ κεηαιιηθώλ 
θηγθιηδσκάησλ, θαζώο θαη ησλ δίθπιισλ κεηαιιηθώλ ζπξώλ (κία αλά θηήξην ζην 
ηζόγεην). πγθεθξηκέλα ζα εθηειεζηνύλ ειαηνρξσκαηηζκνί θνηλώλ ζηδεξώλ 
επηθαλεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν ΟΗΚ-11 ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-
00. Θα εθηειεζηεί αξρηθά απόμεζε θαη θαζαξηζκόο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδόπαλν, 
αθνινύζσο κία ζηξώζε αληηδηαβξσηηθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο ζπζηαηηθνύ θαη ηέινο 
δύν ζηξώζεηο ειαηνρξώκαηνο, ζε απόρξσζε επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

9.   Όποι ςγιεινήρ και αζθάλειαρ 

 Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα απαηηνύκελα 
Μ.Α.Π. ( πξνζηαζία ρεξηώλ θαη βξαρηόλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, θεθαιηνύ θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 397, πνδηώλ θαηά ELOT EN ΗSΟ 20345, νθζαικώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 165). Θα 
ηεξεζνύλ ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γεληθά ζηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 
1501-07-14-01-00  " Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο -αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ επηδνκήο"  θαη εηδηθά ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ 
θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο. Δπίζεο ηήξεζε απαξέγθιηηα ηνπ .Α.Τ. Γελ ζα 
απνξξίπηεηαη πιενλάδνλ πιηθό ζε νρεηνύο αύιαθεο όκβξησλ πδάησλ θιπ θαη νη 
ρώξνη κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνύλ θαζαξνί. Σν πξνζσπηθό ηνπ 
Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ινηπνύο θαλνληζκνύο αζθαιείαο 
ηνπ ΠΒΚ. 
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